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Tak 
 

Tak for dit engagement i dit regionale netværk for tillidsvalgte.  

I DM tror vi på en bevægelse mod en fagforening, der skaber handlerum ”sammen MED” 

medlemmerne, frem for en fagforening, der kun fixer og tilbyder løsninger og dermed ”gør 

FOR” medlemmerne. En helt central del af det er, at samle alle gode kræfter i DM.  

I er i netværkene for tillidsvalgte en meget central del af den bevægelse. Denne guide er til 

kernegruppen og tovholderen, der driver netværket fremad i samarbejde med sekretariatet.  

Tak fordi du vil være med. Fra sekretariatets side glæder vi os meget til samarbejdet.  
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Netværkets fundament: Sammen op-

når vi mere end hver for sig 
 

Her præsenteres de helt grundlæggende tanker bag netværk for tillidsvalgte. Netværkene 

kunne have antaget en hvilken som helst form: et karrierenetværk, et ”kom-og-lær”-netværk 

eller andet. DM har valgt, at netværk for tillidsvalgte præsenteres ud fra den tanke, at:  

 

Flere hænder → Vi når mere 

Flere hjerner → Bedre løsninger 

Flere stemmer → Øget legitimitet og gennemslagskraft 

Flere ambassadører  → Flere og mere loyale medlemmer 

Fælles sejre → Stærkere fællesskab 

 

Dette er den helt grundlæggende tanke bag netværkene. Vi tror nemlig på, at varige forbed-

ringer i arbejdslivet er noget, vi opnår sammen – også på tværs af sektorer og brancher.  

Når vi fra sekretariatets side understøtter jeres arbejde i kernegrupperne, vil I derfor kunne 

genkende handlingsanvisningerne, som er beskrevet i illustrationen herunder:  
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Det metodiske afsæt for netværkene findes i denne model, og det er ud fra denne, at sekre-

tariatet som udgangspunkt vil understøtte jeres indsats.  

Tænk derfor meget gerne over, hvor I som kernegruppe-medlemmer hver især har jeres 

styrker: 

 Hvem er god til at knytte kontakter og danne relationer 

 Hvem er god til at sætte strategiske mål 

 Hvem er god til at rekruttere flere til netværket  

 Og så videre… 

 

Lad jeres respektive kompetencer komme i spil i kernegruppens arbejde. Det øger motivatio-

nen og engagementet at se spidskompetencerne blive brugt aktivt. Det gælder for jer, og det 

gælder også for resten af netværket.  

Gå på jagt, opdag og udnyt de ressourcer, der ligger lige foran jer. 

Hvordan deltagerne i jeres netværk derudover beskriver deres begrundelser for at være med 

er selvfølgelig helt deres egen sag, og hvordan I vælger at gå videre med netværket, er også 

helt op til jer. Begrundelserne og udmøntningen kan også være en blanding af mange moti-

vationer.  
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 Opgaver i kernegruppen 
 

Netværket i regionen er baseret på tanken om at løfte i flok og fordele ansvar og opgaver på 

flere hænder.  

Kernegruppen fordeler derfor alle opgaver i netværket imellem sig, så alle løfter præcis den 

opgave, der giver mest energi og som er overskuelig for den enkelte. Det kan være alt fra at 

formulere en mail, oprette en Doodle, booke et lokale eller en oplægsholder eller andet. Der 

vil typisk være lige dele administrations- og kommunikationsopgaver, så der er brug for en 

bred vifte af kompetencer.  

Det er tovholderens opgave at have overblik over de fordelte opgaver, og om nødvendigt, 

assistere med at opgaverne bliver løst. For at holde et netværk i live er det helt centralt, at 

tovholder sætter kernegruppens ressourcer i spil og engagerer dem med overskuelige opga-

ver. Derfor skal tovholder ikke sidde alene med opgaverne, men sørge for, at kernegruppens 

og de øvrige deltageres ressourcer bliver sat fornuftigt og strategisk rigtigt i spil.  

Husk også at engagere resten af netværket med overskuelige opgaver. Når folk oplever, at 

de bidrager konkret i netværket, øger det deres engagement og lyst til at deltage aktivt.  
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Kommunikationskanaler 
 

I beslutter selv i kernegruppen, hvilken form jeres kommunikationskanaler skal have. Om I er 

på Messenger, Facebook, i en mailtråd eller sms’er, er helt op til jer.  

På samme måde er det også op til jer, hvordan I holder kontakt med netværket. Det er vores 

erfaring, at Facebooks lukkede grupper fungerer godt som kommunikationskanal, og at for-

søg på at trække det over på andre kanaler næsten altid kulsejler. Hvis der er medlemmer i 

netværket, der ikke har eller ikke ønsker at benytte Facebook, kan man give dem en ”mak-

ker”, som sørger for, at kommunikationen kommer videre ad andre kanaler.  
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Gode råd til arrangementer i netværket 
 

Et helt eksplicit formål med netværkene er, at I som tillidsvalgte skal sparre og erfaringsudveksle 

med hinanden. Dette skal være helt centralt for hvert netværksmøde. Vi skal væk fra kedelige mø-

der og over til aktiviteter, hvor I bruger jeres egne ressourcer og erfaringer aktivt, og hvor I styrker 

relationerne til hinanden.  

 

Fire gode råd til typer af arrangementer i netværket 

Helt overordnet er det en god ide, at planlægge arrangementer, som I ved, er relevant for en stor 

del af netværket. Hvis I er tvivl, kan I altid sende en føler ud via mail eller på jeres lukkede Face-

book-gruppe.  

Tænk gerne over disse fire spørgsmål, når I skal planlægge et arrangement:  

 

Kapacitet 

Gør det os dygtigere? 

Organiseringsgrad 

Vokser netværket/ 

fællesskabet? 

Relationer 

Styrker det 
sammenholdet? 

Resultat 

Bringer det os tættere 

på netværkets mål? 
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Fire gode råd til hvordan I får folk til at dukke op 

Hvorfor?  
Hav styr på den stærke hvorfor-fortælling: Hvorfor er det vigtigt at være sammen i et netværk? 
Hvorfor er den tillidsvalgtes aktive deltagelse vigtig?  

Hvem?  
Styrk relationerne og kortlæg ressourcerne. Vær gode til at udnytte den viden og de erfaringer, I 
har i netværket. Skab rammerne, så I kan dele det med hinanden. 

Hvordan?  
Tag fat i medlemmerne af netværket, evt. 1:1, og sørg for, at alle ved, hvorfor de er vigtige, og sørg 
for meningsfulde roller til alle – eller til mange. Gør det nemt at være med. Og husk: alle behøver 
ikke være lige aktive, jf. engagementstrappen, som er vist i næste afsnit. 
 

Hvad?  

Sørg for at aktiviteterne appellerer til flest mulige, og lad fx alle deltagere invitere en kollega eller 

en bekendt med, så I udvider netværket løbende. Brug ressourcerne aktivt, når I mødes, og sørg 

for at styrke relationerne til hinanden hver gang. 

 

Engagementstrappen 
Husk, at alle ikke er lige aktive. Det er en helt naturlig del af netværkets fundament. Det vigtige er, 

at alle medlemmer løbende bliver inviteret til at deltage i det omfang og med de små og større op-

gaver, der giver dem energi og som kan løses let og overskueligt for den enkelte. Her er en visua-

lisering af engagementstrappen, som er en god følgesvend i netværksarbejdet.  
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Annoncering af arrangementer 
 

Det er en god ide at annoncere arrangementer via jeres fælles kanal, evt. Facebook. Aftal 

dog med sekretariatet, om tilmeldingen skal ske via DM’s hjemmeside, da vi her kan genere-

re de medlemslister, som I skal bruge for at få refusion til arrangementerne.  

Der ydes kun refusion ved arrangementer, hvor der foreligger en deltagerliste. Hvis mødet 

ikke annonceres på dm.dk/kalender, skal der genereres en deltagerliste ved mødet. Delta-

gerlisten skal indeholde oplysninger om medlemsnummer/cpr-nummer, navn og arbejds-

plads. 

DM har mulighed for at annoncere arrangementer i netværket via følgende kanaler:  

- Kalender på dm.dk/kalender  

- Magisterbladet 

- TR-nyt (vi udvælger højst to arrangementer pr nyhedsbrev, typisk fra dm.dk/kalender) 

- Arrangementsmail, som normalt udsendes første torsdag i måneden 

Når du skal have et arrangement annonceret, skal du udfylde og indsende denne formular: 

https://dm.dk/tillidsvalgt/netvaerk-for-tillidsvalgte/arrangementer-og-moeder-i-

netvaerkene/bestilling-af-arrangementer-og-moeder-i-netvaerkene  

Indsend den så lang tid før arrangementets afholdelse som muligt. Jo før vi har det i DM, des 

flere kanaler kan vi pushe arrangementet i.  

  

https://dm.dk/tillidsvalgt/netvaerk-for-tillidsvalgte/arrangementer-og-moeder-i-netvaerkene/bestilling-af-arrangementer-og-moeder-i-netvaerkene
https://dm.dk/tillidsvalgt/netvaerk-for-tillidsvalgte/arrangementer-og-moeder-i-netvaerkene/bestilling-af-arrangementer-og-moeder-i-netvaerkene
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Magisterbladets deadlines 2020  
 

Ønsker I at annoncere et arrangement via Magisterbladet, finder I her deadlines for indsendelse af 

tekst. 

Nr. Udgivelsesdato Deadline for arrangementer 

1 17.1.2020 13.12.2019 

2 14.2.2020 23.1.2020 

3 27.3.2020 5.3.2020 

4 15.5.2020 20.4.2020 

5 19.6.2020 27.5.2020 

6 14.8.2020 29.6.2020 

7 11.9.2020 20.8.2020 

8 2.10.2020 10.9.2020 

9 6.11.2020 15.10.2020 

10 4.12.2020 12.11.2020 

2021 

 

  

1 15.1.2021 10.12.2020 
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Til/framelding til netværket og med-

lemslister 
 

Som tillidsvalgt tilmelder man sig selv det regionale netværk, og det er ikke muligt for andre 

at tilmelde en tillidsvalgt til netværket. Man tilmelder sig her: 

https://dm.dk/tillidsvalgt/netvaerk-for-tillidsvalgte/tilmelding-til-tr-netvaerk 

Hvis en tillidsvalgt ønsker at framelde sig netværket, skal det ske via sekretariatet ved at 

henvende sig til tillidsvalgtenetvaerk@dm.dk  

I kan få opdaterede lister over jeres netværk ved at kontakte sekretariatet på tillidsvalgtenet-

vaerk@dm.dk. I skal naturligvis behandle listerne ud fra gældende GDPR-regler.  

 

https://dm.dk/tillidsvalgt/netvaerk-for-tillidsvalgte/tilmelding-til-tr-netvaerk
mailto:tillidsvalgtenetvaerk@dm.dk
mailto:tillidsvalgtenetvaerk@dm.dk
mailto:tillidsvalgtenetvaerk@dm.dk
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GDPR 
 

Tovholderen og kernegruppen vil med jævne mellemrum få tilsendt medlemslister med til-

meldte til henholdsvis det regionale netværk og specialiserede netværk i regionen. Listerne 

vil indeholde kontaktoplysninger på tillidsvalgte, mailadresser, telefonnumre, arbejdsplads og 

tillidshverv. DM arbejder på en løsning, der vil gøre et muligt for tovholder og kernegruppe 

selv at trække listerne bag login.  

Medlemslisterne må kun benyttes til brug i forbindelse med netværksarrangementer, ny-

hedsbreve fra tovholder/kernegruppe eller i anden kommunikation, der vedrører netværkets 

aktiviteter.  

Mails skal sendes med mailadresser i BCC-feltet.  

Hvis tovholder ønsker at uddelegere ansvaret for en mailudsendelse, kan listen videresen-

des til andre medlemmer af kernegruppen, som skal instrueres i korrekt brug af medlemsli-

sterne, jf. ovenstående.  

Se i øvrigt vejledning om persondatapolitik til tillidsvalgte på 

https://dm.dk/tillidsvalgt/persondatapolitik 

 

https://dm.dk/tillidsvalgt/persondatapolitik
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Økonomi og tilskud 

Tovholderen er budgetansvarlig 

Hvert netværk får et fast rådighedsbeløb, som I skal holde jer indenfor, og tovholderen er 

den budgetansvarlige i netværket. Budgettet dækker alle aktiviteter i hele regionen – det vil 

sige både aktiviteter i det regionale, tværgående netværk og aktiviteter i mulige specialisere-

de undernetværk.  

Hvad kan I få refusion for? 

 Forplejning til møderne. Beløbene er pr. deltager, inklusive drikkevarer. Alkoholiske 

drikkevarer dækkes ikke: 

Morgenmad: 83 kroner 

Frokost 124 kroner 

Middag 252 kroner 

 Transportrefusion med billigste offentlige transport (rejsekortpris) for alle DM-

medlemmer til arrangementer i det regionale netværk, der er arrangeret af kerne-

gruppen. Der ydes ikke refusion til ikke-medlemmer af DM. 

 Honorar til oplægsholdere 
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Sådan får I refusion 

 Forplejningsudgifter:  

o Forplejning, som DM skal betale direkte, indsendes som faktura til DM via fak-

tura@dm.dk. Angiv en DM-medarbejder i att./referencefeltet.  

o DM-medlemmer, som skal have refunderet udgifter til forplejning, skal udfylde 

refusionsblanketten på dm.dk/refusion. Udfyldte refusionsblanketter med tilhø-

rende dokumentation (kvitteringer og bilag) sendes til tillidsvalgtenetva-

erk@dm.dk. 

o Tovholder har mulighed for at få refunderet udgifter via DM’s digitale afreg-

ningssystem zExpense. 

 Honorar til oplægsholdere:  

o Hvis honoraret skal udbetales som B-indkomst, skal tovholder udfylde blanket-

ten for honorarudbetaling og sende den til tillidsvalgtenetvaerk@dm.dk. Øko-

nomikontoret skal have modtaget blanketten senest den 10. i en måned for at 

sikre overførsel af beløbet til oplægsholderen den 20. i samme måned.  

o Hvis oplægsholder udfærdiger en faktura, skal tovholder sørge for at denne 

sendes til faktura@dm.dk. Angiv en DM-medarbejder i att./referencefeltet. 

 Transportudgifter ved møder annonceret på dm.dk:  

o Der ydes kun transportrefusion for kernegruppens medlemmer, som også er 

DM-medlemmer. Medlemmerne udfylder selv refusionsblanketten på 

dm.dk/refusion og sender med tilhørende dokumentation (kvitteringer og bilag) 

til tillidsvalgtenetvaerk@dm.dk. 

 Refusioner ved uformelle møder: 

o Der ydes kun refusion ved arrangementer, hvor der foreligger en deltagerliste. 

Hvis mødet ikke annonceres på dm.dk/kalender, skal der genereres en delta-

gerliste ved mødet. Deltagerlisten skal indeholde oplysninger om medlems-

nummer/cpr-nummer, navn og arbejdsplads. 

o Refusionsblanketten findes her dm.dk/refusion og sendes sammen med del-

tagerlisten og tilhørende dokumentation (kvitteringer og bilag) til tillidsvalgte-

netvaerk@dm.dk. 

o Tovholder har mulighed for at få refunderet udgifter via DM’s digitale afreg-

ningssystem zExpense. 

 

mailto:faktura@dm.dk
mailto:faktura@dm.dk
mailto:tillidsvalgtenetvaerk@dm.dk
mailto:tillidsvalgtenetvaerk@dm.dk
mailto:tillidsvalgtenetvaerk@dm.dk
mailto:faktura@dm.dk
mailto:tillidsvalgtenetvaerk@dm.dk
mailto:tillidsvalgtenetvaerk@dm.dk
mailto:tillidsvalgtenetvaerk@dm.dk
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Oprettelse af tovholder i zExpense  

Tovholder skal oprette sig i zExpense, som er DM’s digitale afregningssystem. Det gøres på 

følgende måde: 

 Skriv til DM og oplys, at du er udpeget som tovholder på tillidsvalgtenetvaerk@dm.dk 

og angiv følgende oplysninger: 

 Fulde navn 

 CPR-nummer 

 Bankoplysninger (registreringsnummer og kontonummer) 

 E-mail 

 Du vil herefter modtage en mail fra zExpense med loginoplysninger. Det er muligt, at 

anvende både webbrowser og app. 

 Login på webbrowser: https://www.zexpense.dk/auth/login 

 Download zExpense-app’en fra Appstore eller Google Play på din smartphone 

eller tablet. 

 Når du skal lave din første kontering i zExpense, kan du kontakte DM, som vil guide 

dig igennem konteringen. 

Har du brug for yderligere vejledning, er du velkommen til at kontakte økonomikontoret i DM 

på telefon 38 15 66 00.  

  

mailto:tillidsvalgtenetvaerk@dm.dk
https://www.zexpense.dk/auth/login
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Sådan konterer du udgifterne i netværket 

Konteringer i DM har som udgangspunkt 4 numre: Finanskonto, afdeling, formål og bærer. 

En kontering kan derfor f.eks. se sådan ud: 3260 (finanskonto for forplejning), 310 (afdelin-

gen Forhandling og Rådgivning), 1302 (formål TR-aktiviteter), 130251 (bærer Regionalt net-

værk Nordjylland) For TR-netværk vil afdeling og formål altid være det samme, mens finans-

konto og bærernummer vil variere. 

Find bærernummeret for dit netværk her: 

Bærernummer Netværk 

130251 Regionalt netværk Nordjylland 

130252 Regionalt netværk Midtjylland 

130253 Regionalt netværk Syddanmark 

130254 Regionalt netværk Sjælland 

130255 Regionalt netværk Hovedstaden 

130206 TR-netværk, tværgående 

 

Ved afregning af udlæg i zExpense bruges typisk følgende konteringer: 

Omkost-
ningstype Kategori Afdeling Formål Bærer 

Transport 

Transport-
omkostnin-
ger 

Forhandling  
& Rådgivning 

TR/AMR 
aktiviteter 

* se oversigt 
bærernumre 

Forplejning Forplejning 
Forhandling 
& Rådgivning 

TR/AMR 
aktiviteter 

* se oversigt 
bærernumre 

Oplægs-
holdere 

Ekstern  
bistand  
m. moms 

Forhandling & 
Rådgivning 

TR/AMR 
aktiviteter 

* se oversigt 
bærernumre 
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Sådan holder tovholder styr på økonomien 

Hvis et mindre netværk i regionen vil afholde et arrangement med en betalt oplægsholder, er 

det tovholder, der tager stilling til, om der er økonomi til arrangementet. Det skal altid vurde-

res, om oplægsholderen kunne være interessant for andre end netværket selv. Invitationerne 

kan også sendes ud til tilstødende regioners netværk.  

Tovholder modtager en gang om måneden en opdatering på det regionale netværks økono-

mi. Opdateringen bliver sendt fra tillidsvalgtenetvaerk@dm.dk. Er der spørgsmål til regnska-

bet, skal tovholder kontakte økonomikontoret i DM på 38156600 eller tillidsvalgtenetva-

erk@dm.dk. 

mailto:tillidsvalgtenetvaerk@dm.dk
mailto:tillidsvalgtenetvaerk@dm.dk
mailto:tillidsvalgtenetvaerk@dm.dk

